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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1007/96
af 5 . juni 1996

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i
uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

fer, gælde for det pågældende sukkers sakkaroseindhold
og fastsættes pr. 1 % af dette indhold;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på
visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1785/81 af 30. juni 1981 om den fælles markedsord
ning for sukker ^), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 101 /95 (2), særlig artikel 19, stk. 4, første afsnit, litra
a)> »g

restitutionen for sukker efter dets bestemmelsessted;

ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 19 i forordning (EØF) nr. 1785/81
kan forskellen mellem noteringerne og priserne på
verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i forord
ningens artikel 1 , stk. 1 , litra a), og priserne for disse
produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksport
restitution;

i henhold til forordning (EØF) nr. 1785/81 skal restitutio
nerne for hvidt sukker og råsukker, der ikke er denature
ret, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes under
hensyntagen til situationen på fællesskabsmarkedet og på
verdensmarkedet for sukker og navnlig under
hensyntagen til de pris- og omkostningsfaktorer, som er
nævnt i forordningens artikel 17a; ifølge samme artikel
skal der endvidere tages hensyn til de påtænkte udførslers
økonomiske aspekt;

i særlige tilfælde kan restitutionsbeløbet fastsættes i rets
akter af anden karakter;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 990/93 (% ændret ved
forordning (EF) nr. 1380/95 Q, er der udstedt forbud mod
handel mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føde

rative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro);
dette forbud gælder ikke i en række tilfælde, der er
udtømmende angivet i forordningens artikel 2, 4, 5 og 7
og i Rådets forordning (EF) nr. 462/96 (8); der bør tages
hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen;

de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 (9),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 50/95 (10), fastsatte
repræsentative markedskurser anvendes til omregning af
det beløb, der er udtrykt i tredjelandenes valuta, og ligger
til grund for fastlæggelsen af landbrugsomregningskur
serne for medlemsstaternes valutaer, betingelserne for
anvendelse og fastsættelse af disse omregningskurser blev
fastlagt ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1068/93 ("), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2853/95 (12);

for råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes

restitutionen skal fastsættes hver anden uge; den kan

for standardkvaliteten; denne er defineret i artikel 1 i

ændres i mellemtiden;

Rådets forordning (EØF) nr. 431 /68 af 9 . april 1968 om
fastsættelse af standardkvaliteten for råsukker og af Fælles
skabets grænseovergangssted for beregning af cif-priserne
inden for sukkersektoren (3), ændret ved forordning (EF)
nr. 3290/94 (4); denne restitution fastsættes i øvrigt i over
ensstemmelse med artikel 17a, stk. 4, i forordning (EØF)
nr. 1785/81 ; kandissukker er defineret i Kommissionens

forordning (EF) nr. 2135/95 af 7. september 1995 om
gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i
sukkersektoren ^; den således beregnede restitution bør,
for så vidt angår sukker tilsat smagsstoffer eller farvestof
(')
O
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
110 af 17. 5. 1995, s. 1 .
89 af 10. 4. 1968, s. 3.
349 af 31 . 12. 1994, s. 105.

4 EFT nr. L 214 af 8. 9. 1995, s. 16.

anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
situation på sukkermarkedet, navnlig på noteringer eller
kurser på sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet,
fører til at fastsætte restitutionerne til de beløb, der er

angivet i bilaget;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Sukker —

(*) EFT nr. L 102 af 28 . 4. 1993, s. 14.

O EFT nr. L 138 af 21 . 6. 1995, s. 1 .
(8) EFT nr. L 65 af 15. 3. 1996, s. 1 .
0 EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
(,0) EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
(") EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106.

■4 EFT nr. L 299 af 12. 12. 1995, s. 1 .
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i artikel 1 , stk. 1 , litra a), i forordning
(EØF) nr. 1785/81 , i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes til de beløb, der er
angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. juni 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 5. juni 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
hvidt sukker og r&sukker i uforarbejdet stand
Produktkode

Restitutionsbeløb (5)
— ECU/ 1 00 kg —

1701
1701
1701
1701

11 90
11 90
11 90
12 90

100
910
950
100

1701 1290 910

35,40
35,62
35,40
35,62

1701 12 90 950

(')
(')
(2)
(')
(■)
0

— ECU/l % sakkarose x 100 kg —
1701 91 00 000

0,3848

— ECU/ 100 kg —
1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

38,48
38,72
38,72

— ECU/l % sakkarose x 100 kg —
1701 99 90 100

0,3848

(') Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte på 92 % . Såfremt det udførte
råsukkers udbytte ikke udgør 92 %, beregnes størrelsen af den restitution, der
skal anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17a, stk. 4, i

forordning (EØF) nr. 1785/81 .
(J) Denne fastsættelse blev suspenderet ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2689/85 (EFT nr. L 255 af 26. 9. 1985, s. 12), ændret ved forordning (EØF)
nr. 3251 /85 (EFT nr. L 309 af 21 . 11 . 1985, s. 14).

(3) Der kan kun ydes restitutioner for eksport til Den Føderative Republik
Jugoslavien (Serbien og Montenegro), hvis betingelserne i den ændrede
forordning (EØF) nr. 990/93 og forordning (EF) nr. 462/96 overholdes.
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Nr. L 135/3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1008/96
af 5 . juni 1996

om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden
for melasse i sektoren for sukker

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

litet, eller når den i tilbuddet nævnte pris kun vedrører en
ringe mængde, der ikke er repræsentativ for markedet; der
skal heller ikke tages hensyn til tilbudspriser, som ikke

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

kan anses for repræsentative for markedets faktiske ud
vikling,

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1785/81 af 30. juni 1981 om den fælles markedsord

ning for sukker ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1101 /95 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 1422/95 af 23 . juni 1995 om gennemførelsesbestem
melser for import af melasse inden for sektoren for sukker

for at opnå sammenlignelige oplysninger vedrørende
melasse af standardkvalitet skal priserne alt efter
kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes
i det omfang, der følger af anvendelsen af artikel 6 i
forordning (EØF) nr. 785/68;

undtagelsesvis kan en repræsentativ pris i et begrænset
tidsrum opretholdes på uændret niveau, når den tilbuds

artikel 1 , stk. 2 og artikel 3, stk. 1 , og

pris, der har tjent som grundlag for den foregående
konstatering af den repræsentative pris, ikke er kommet
til Kommissionens kendskab, og de foreliggende tilbuds
priser, som ikke synes at være tilstrækkeligt

ud fra følgende betragtninger:

repræsentative for markedets faktiske tendens, ville føre til

og om ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (3), særlig

pludselige og væsentlige ændringer i den repræsentative
I forordning (EF) nr. 1422/95 fastsættes, at cif-prisen ved
import af melasse, i det følgende benævnt »den repræsen
tative pris«, fastsættes i overensstemmelse med Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 785/68 (4); denne pris fast
sættes for den standardkvalitet, der er defineret i artikel 1

i nævnte forordning,

den repræsentative pris for melasse beregnes for et EF
grænseovergangssted, som er Amsterdam; denne pris skal
beregnes på grundlag af de gunstigste købsmuligheder på
verdensmarkedet, som konstateres på grundlag af note
ringer eller priser på dette marked, der er justeret under
hensyntagen til eventuelle kvalitetsforskelle i forhold til
standardkvaliteten; standardkvaliteten for melasse blev

defineret ved forordning (EØF) nr. 785/68;

ved konstateringen af de gunstigste købsmuligheder på
verdensmarkedet skal der tages hensyn til samtlige oplys
ninger om tilbud på verdensmarkedet, om konstaterede
priser på vigtige markeder i tredjelande samt om købe
kontrakter indgået i den internationale samhandel, som
Kommissionen har fået kendskab til enten gennem
medlemsstaterne eller på eget initiativ; ved denne konsta

pris;

når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for
det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør
der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i artikel 3
i forordning (EF) nr. 1422/95; såfremt importtolden
suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF)
nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne
told;

anvendelse af disse bestemmelser giver anledning til at
fastsætte de repræsentative priser og tillægsimporttolden
for de pågældende produkter som anført i bilaget til
nærværende forordning,

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

tering kan et gennemsnit af flere priser lægges til grund i
henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 785/68 på
betingelse af, at dette gennemsnit kan anses som repræ
sentativt for markedets faktiske tendens;

der skal ikke tages hensyn til oplysningerne, når det ikke
drejer sig om produkter af sund og sædvanlig handelskva
(')
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
110
141
145

af
af
af
af

1 . 7. 1981 , s. 4.
17. 5. 1995, s. 1 .
24. 6. 1995, s. 12.
27. 6. 1968, s. 12.

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de
i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede
produkter fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. juni 1996.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG

til forordning om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for
melasse i sektoren for sukker

Told, i ecu der skal
KN-kode

Repræsentativ pris i ecu
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

1703 10 00 (')

8,63

1703 90 00 (')

12,02

Tillægstold
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

opkræves ved import som
følge af suspension, jf.
artikel 5 i forordning (EF)
nr. 1422/95, pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt (2)

—

0,00

—

0,00

(<) Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (BØF) nr. 785/68.
(2) Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif
fastsat for disse produkter.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1009/96
af 5 . juni 1996
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i
forbindelse med den 42. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i

forordning (EF) nr. 1813/95
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1101 /
95 (2), særlig artikel 17, stk. 5, andet afsnit, litra b), og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1813/95
af 26. juli 1995 om en løbende licitation med henblik på
fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution
for hvidt sukker (3), ændret ved forordning (EF) nr. 706/
96 (4); foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport
af dette sukker,

handel mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føde
rative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro);
dette forbud gælder ikke i en række tilfælde, der er

udtømmende angivet i forordningens artikel 2, 4, 5 og 7
og i Rådets forordning (EF) nr. 462/96 0; der bør tages
hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

ning (EF) nr. 1813/95, fastsættes der i påkommende

1 . For den 42. dellicitation for hvidt sukker, ifølge
forordning (EF) nr. 1813/95 fastsættes maksimumseks
portrestitutionen til 41,727 ECU/ 100 kg.

tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt
restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen

2.

og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet;
efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser, der

nr. 990/93 og forordning (EF) nr. 462/96 overholdes.

i henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 , i forord

er nævnt i artikel 1 , fastsættes for den 42. dellicitation;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 990/93 (*), ændret ved
forordning (EF) nr. 1380/95 (% er der udstedt forbud mod

Der kan kun ydes restitutioner for eksport til Den

Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro),
hvis betingelserne i den ændrede forordning (EØF)
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. juni 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

O
(2)
O
(*)
(0

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
110 af 17. 5. 1995, s. 1 .
175 af 27. 7. 1995, s. 12.
98 af 19. 4. 1996, s. 11 .
102 af 28 . 4. 1993, s. 14.

(*) EFT nr. L 138 af 21 . 6. 1995, s. 1 .

O EFT nr. L 65 af 15. 3. 1996, s. 1 .

Nr. L 135/6
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1010/96
af 5. juni 1996
om ændring af forordning (EF) nr. 1072/95 og om forhøjelse til 1 600 000 tons af
den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske inter
ventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 923/96 (2),
særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131 /93 (3),
ændret ved forordning (EF) nr. 120/94 (4), er der fastsat
procedurer og betingelser for salg af korn fra interven

Artikel 1

Artikel 1 i forordning (EF) nr. 1072/95 affattes således:
»Artikel 1

Det tyske interventionsorgan kan på de i forordning
(EØF) nr. 2131 /93 fastsatte betingelser åbne en
løbende licitation med henblik på eksport af
1 600 000 tons byg, der er i dets besiddelse.«
Artikel 2

tionsorganerne;

ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1072/95 (*), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 952/96 (*), blev der åbnet
en løbende licitation med henblik på eksport af 1 300 000
tons byg, som er i det tyske interventionsorgans besid
delse; den 23 . maj 1996 meddelte Tyskland Kommissio
nen, at dets interventionsorgan har til hensigt at forhøje
den i licitation med henblik på eksport udbudte mængde
med 300 000 tons; den samlede mængde byg, der af dets
interventionsorgan udbydes i licitation, bør derfor forhøjes
til 1 600 000 tons;

som følge af den forhøjede licitationsmængde er det
nødvendigt at ændre fortegnelsen over områder og lager
mængder, bilag I til forordning (EF) nr. 1072/95 bør
derfor ændres;

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 1072/95 affattes således:
»Artikel 2

1.

Licitationen omfatter maksimalt 1 600 000 tons

byg med henblik på eksport til alle tredjelande.

2. Oplagringsområderne for de 1 600 000 tons byg
er anført i bilag I.«
Artikel 3

Bilag I til forordning (EF) nr. 1072/95 erstattes af bilaget
til denne forordning.
Artikel 4

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
(2) EFT nr. L 126 af 24. 5. 1996, s. 37.

(3 EFT nr. L 191 af 31 . 7. 1993, s. 76.
4 EFT nr. L 21 af 26. 1 . 1994, s. 1 .

O EFT nr. L 108 af 13. 5. 1995, s. 43.
6 EFT nr. L 129 af 30. 5. 1996, s. 19.

6. 6. 96

| DA I

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 135/7

BILAG

»BILAG I

(tons)
Oplagringssted

Mængde

Schleswig-Holstein/Hamburg/
Niedersachsen/Bremen/
Nordrhei n -Westfalen

609 726

Hessen/Rheinland-Pfalz/

Baden-Württemberg/Saarland/Bayern
Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

110 355

327 187
552 732«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1011/96
af 5. juni 1 996
om ændring af forordning (EF) nr. 606/96 og om forhøjelse til 700 000 tons af den
løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det tyske interven
tionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 923/96 (2),
særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131 /93 (3),
ændret ved forordning (EF) nr. 120/94 (4), blev der fastsat
procedurer og betingelser for salg af korn fra interven
tionsorganerne;

ved Kommissionens forordning (EF) nr. 606/96 (*) senest
ændret ved forordning (EF) nr. 952/96 (% blev der åbnet
en løbende licitation med henblik på eksport af 500 000
tons rug, som er i det tyske interventionsorgans besid
delse; Tyskland har meddelt Kommissionen, at dets
interventionsorgan har til hensigt at forhøje den i licita
tion med henblik på eksport udbudte mængde med
200 000 tons; den samlede mængde rug, der af dets
interventionsorgan udbydes i licitation, bør derfor forhøjes
til 700 000 tons;

som følge af den forhøjede licitationsmængde er det
nødvendigt at ændre fortegnelsen over områder og lager
mængder, bilag I til forordning (EF) nr. 606/96 bør derfor
ændres;

Artikel 1

Artikel 1 i forordning (EF) nr. 606/96 affattes således:
»Artikel 1

Det tyske interventionsorgan kan på de i forordning
(EØF) nr. 2131 /93 fastsatte betingelser åbne en
løbende licitation med henblik på eksport af 700 000
tons rug, der er i dets besiddelse.«
Artikel 2

Artikel 2 i forordning (EF) 606/96 affattes således:
»Artikel 2

1.

Licitationen omfatter maksimalt 700 000 tons

rug med henblik på eksport til alle tredjelande.

2.

Oplagringsområderne for de 700 000 tons rug

er anført i bilag I.«
Artikel 3

Bilag I til forordning (EF) nr. 606/96 erstattes af bilaget til
denne forordning.
Artikel 4

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .

O
P)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

126 af 24. 5. 1996, s. 37.
191 af 31 . 7. 1993, s. 76.
21 af 26. 1 . 1994, s. 1 .
86 af 4. 4. 1996, s. 24.

(*) EFT nr. L 129 af 30. 5. 1996, s . 19.
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BILAG

»BILAG I

(tons)

Oplagringssted

Mængde

Schleswig-Holstein/Hamburg/
Niedersachsen/Bremen/
Nordrhein-Westfalen

120 229

Hessen/Rheinland-Pfalz/

Baden-Württemberg/Saarland/Bayern

7 301

Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern

289 332

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

283 138 «
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1012/96
af 5 . juni 1996
om fastsættelse af det højeste niveau for tilbagekøbsprisen for væksthustomater
for juni 1996
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt

og grøntsager ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1363/95 (2), særlig artikel 18, stk. 1 ,

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Frugt og Grøntsager —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:

For juni 1996 kan producentorganisationerne eller
sammenslutningerne af disse organisationer for vækst
hustomater fastsætte tilbagekøbspriser, som maksimalt

Markedet for væksthustomater har andre kendetegn end

ligger på følgende niveauer, udtrykt i ECU pr. 100 kg

sidste afsnit, og

markedet for frilandstomater, væksthustomater er for stør

netto:

stedelens vedkommende produkter i kvalitetsklasserne
Ekstra og I, hvis priser ligger væsentligt over priserne for
frilandsprodukter,

— juni ( 11 . til 20 .):
(21 . til 30 .):

36,33
33,41 .

for at sikre en mere effektiv støtte til markedet for vækst

Artikel 2

hustomater bør der gives producentorganisationerne eller
sammenslutningerne af disse organisationer mulighed for
at fastsætte deres tilbagekøbspris på et niveau, der ligger
over fællesskabstilbagekøbsprisen; i overensstemmelse

Producentorganisationerne meddeler følgende oplys
ninger til de nationale myndigheder, som meddeler dem

med bestemmelserne i artikel 18, stk. 1 , sidste afsnit, i

forordning (EØF) nr. 1035/72 bør det højeste niveau for
tilbagekøbsprisen for disse produkter fastsættes ved på
priserne for juni 1995 at anvende en forskel af samme
størrelsesorden som den, der er anvendt ved Rådets fast

sættelse af basispriserne og opkøbspriserne for tomater for

til Kommissionen :

— det tidsrum, i hvilket tilbagekøbsprisen anvendes
— de påtænkte og anvendte niveauer for tilbagekøbspri
serne .

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 11 . juni 1996.

juni 1996;

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(2 EFT nr. L 132 af 16. 6. 1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1013/96

af 5. juni 1996

om fastsættelse af interventionstærsklen for blomkål, ferskner, nektariner og
citroner for produktionsåret 1996/97
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

mængde svarende til gennemsnittet af de mængder citro
ner, der er leveret til forarbejdning i produktionsårene
1984/85 til 1988/89, og for hvilke der mindst er betalt

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

minimumsprisen;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt

og grøntsager ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1363/95 (2), særlig artikel 16a, stk. 5,
og artikel 16b, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2240/88
af 19. juli 1988 om fastsættelse for så vidt angår ferskner,
citroner og appelsiner af gennemførelsesbestemmelserne
til artikel 16b i forordning (EØF) nr. 1035/72 om den
fælles markedsordning for frugt og grøntsager (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1327/95 (4), særlig artikel 1 ,
stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1121 /89
af 27. april 1989 om indførelse af en interventionstærskel
for æbler og blomkål (% senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1327/95, særlig artikel 3, og

artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1121 /89 indeholder krite
rierne for fastsættelse af interventionstærsklen for blom

kål; det påhviler Kommissionen at fastsætte interven
tionstærsklen ved at multiplicere de gennemsnitlige
mængder, der i de sidste fem produktionsår, for hvilke der
foreligger produktionstal, er produceret til konsum i frisk
tilstand, med procentsatsen i nævnte artikels stk. 1 ;

det må fastlægges, hvilken periode på tolv på hinanden
følgende måneder der skal lægges til grund for bereg
ningen af overskridelsen af interventionstærsklen for
blomkål og citroner i henhold til artikel 16b, stk. 1 , i
forordning (EØF) nr. 1035/72;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Frugt og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 16a i forordning (EØF) nr. 1035/72 indeholder

Artikel 1

kriterierne for fastsættelse af interventionstærsklen for

nektariner; det påhviler Kommissionen at fastsætte inter
ventionstærsklen ved at multiplicere de gennemsnitlige

mængder, der i de sidste fem produktionsår, for hvilke der
foreligger produktionstal, er produceret til konsum i frisk
tilstand, med procentsatsen i nævnte artikels stk. 2;
artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2240/88 indeholder krite
rierne for fastsættelse af interventionstærsklen for ferskner

og citroner, det påhviler Kommissionen at fastsætte inter

For produktionsåret 1996/97 fastsættes interventions
tærsklen for blomkål, ferskner, nektariner og citroner såle
des :
— blomkål:

63 800 tons

— ferskner:

336 200 tons

— nektariner:
— citroner:

83 700 tons

355 300 tons.

ventionstærsklen ved at multiplicere de gennemsnitlige

mængder, der i de sidste fem produktionsår, for hvilke der
foreligger produktionstal, er produceret til konsum i frisk
tilstand, med procentsatsen i henholdsvis stk. 1 og 2 i

Artikel 2

nævnte artikel; efter artikel 2 i Rådets forordning (EØF)

1.

nr. 1199/90 af 7. maj 1990 om ændring af forordning

beregnes på grundlag af interventionerne i perioden 1 .
februar 1996 til 31 . januar 1997.

(EØF) nr. 1035/77 om særlige foranstaltninger til fremme
af afsætningen af produkter forarbejdet på basis af citroner
og om ændringer af bestemmelserne for anvendelse af

2.

Overskridelsen af interventionstærsklen for blomkål

Overskridelsen af interventionstærsklen for citroner

interventionstærsklen for citroner (6) skal den således

beregnes på grundlag af interventionerne i perioden 1 .

beregnede tærskel for citroner imidlertid forhøjes med en

marts 1996 til 28 . februar 1997.

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .

b) EFT nr. L 132 af 16. 6. 1995, s. 8.

Artikel 3

(<) EFT nr. L 119 af 11 . 5. 1990, s. 61 .

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

P) EFT nr. L 198 af 26. 7. 1988, s. 9.
M EFT nr. L 128 af 13. 6. 1995, s. 8.
O EFT nr. L 118 af 29. 4. 1989, s. 21 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1 996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1014/96
af 5 . juni 1996

om ændring af forordning (EF) nr. 1489/95 om eksportrestitutioner for frugt og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18 . maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt

og grøntsager ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1363/95 (2), særlig artikel 26, stk. 11 ,

ninger der lægges til grund ved fastsættelsen af de mæng
der, der kan udstedes eksportlicenser for, af hensyn til
gennemsigtigheden bør de erhvervsdrivende gøres
bekendt med den ajourførte situation for disse mængder,
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Frugt og Grøntsager —

og

ud fra følgende betragtninger:
De mængder, for hvilke der kan ansøges om eksportlicen
ser, bortset fra ansøgninger vedrørende fødevarehjælp,
blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1489/95 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 623/
96 0;

ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/95 af 28 .

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1489/95 affattes som
angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportre
stitutioner for frugt og grøntsager (*), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2702/95 (6), er det fastsat, hvilke oplys

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
2 EFT nr. L 132 af 16. 6. 1995, s. 8.

0) EFT nr. L 145 af 29. 6. 1995, s. 75.

b) EFT nr. L 89 af 10. 4. 1996, s. 11 .

(0 EFT nr. L 145 af 29. 6. 1995, s. 68.
(«) EFT nr. L 280 af 23. 11 . 1995, s. 30.
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BILAG
».BILAG II

SATSER OG MÆNGDER FOR TILDELINGEN AF LICENSER UDEN FORUDFASTSAT RESTITUTION

Restitutionssats
Produkt

Produktkode

Destinationskode (')

(ECU/
ton netto)

Mængder pr. periode
for licenstildeling
(tons)
Maj/juni
1996

Tomater

0702 00 15
0702 00 20
0702 00 25
0702 00 30
0702 00 35
0702 00 40
0702 00 45
0702 00 50

100
100
100
100
100
100
100
100

F

413

22 824

Mandler, afskallede

0802 12 90 000

F

883

729

Hasselnødder, med skal

0802 21 00 000

F

103,8

20

Hasselnødder, afskallede

0802 22 00 000

F

2003.

1 152

Valnødder, med skal

0802 31 00 000

F

128,7

Appelsiner

0805 10 01 200
0805 10 05 200
0805 10 09 200
0805 10 11 200
0805 10 15 200
0805 10 19 200
0805 10 21 200
0805 10 25 200
0805 10 29 200
0805 10 31 200
0805 10 33 200
0805 10 35 200
0805 10 37 200
0805 10 38 200
0805 10 39 200
0805 10 42 200
0805 10 44 200
0805 10 46 200
0805 10 51 200
0805 10 55 200
0805 10 59 200
0805 10 61 200
0805 10 65 200
0805 10 69 200

A
C

101,0

Citroner

0805 30 20 100
0805 30 30 100
0805 30 40 100

F

124,0

Spisedruer

0806
0806
0806
0806
0806
0806
0806

F

44,5

10
10
10
10
10
10
10

21 200
29 200
30 200

40 200
50 200

61 200
69 200

711
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Restitutionssats
Produktkode

Produkt

Destinationskode (')

(ECU/
ton netto)

Nr. L 135/ 15
Mængder pr. periode
for licenstildeling
(tons)

Maj/juni
1996

Æbler

0808 10 51
0808 10 53
0808 10 59
0808 10 61
0808 10 63

910
910
910

0808
0808
0808
0808
0808
0808

10
10
10
10
10
10

910
910
910
910
910

0809
0809
0809
0809

30
30
30
30

0809
0809
0809
0809

30
30
30
30

A
B
D

73,5

E

45,9

910
910
0808 10 69 910

Ferskner og nektariner

0809 30
0809 30

71
73
79
92
94

98 910

11
19
21
29
31
39
41
49
51
59

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

301

(') Destinationskoderne defineres således:

A: Norge, Island, Grønland, Polen, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Albanien, Estland, Letland, Litauen, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien,
Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Slovenien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien og Malta.
B: Færøerne, landene og territorierne i Afrika, undtagen Sydafrika, landene på Den Arabiske Halvø (Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede
Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm-al-Qaiwain, Ras al Khaimah og Fujarah), Kuwait og Yemen), Syrien, Iran, Jordan, Boli
via, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador og Columbia.
C: Schweiz, Tjekkiet og Slovakiet.

D: Hongkong, Singapore, Malaysia, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexico og
Costa Rica.

E:

Alle destinationer bortset fra Schweiz.

F:

Alle destinationer«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1015/96
af 5. juni 1996
om fastsættelse af oplagringsstøtte for uforarbejdede tørrede druer og figner fra
produktionsåret 1995196
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 426/86
af 24. februar 1986 om den fælles markedsordning for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager ('),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.
2314/95 (2), særlig artikel 8, stk. 8, og

oplagringsstøtten skal beregnes under hensyntagen til de
tekniske omkostninger ved oplagringen og til finansie
ringen af den for produkterne betalte opkøbspris;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for

Produkter Forarbejdet på Basis af Frugt og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
I artikel 1 , stk. 1 , i Kommissionens forordning (EØF) nr.
627/85 af 12. marts 1985 om oplagringsstøtte og udlig
ningsbeløb for uforarbejdede tørrede druer og figner (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1922/95 (4), er det
fastsat, at oplagringsstøtten for sultanas i klasse 4 og for
figner i klasse C skal fastsættes pr. dag og pr. 100 kg
netto; i stk. 2 i nævnte artikel er det fastsat, at der gælder
en sats for oplagringsstøtten for tørrede druer indtil

Den i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 627/85 omhandlede
oplagringsstøtte fastsættes for produkter fra produktions
året 1995/96 som angivet i bilaget.

udgangen af februar i det år, der følger efter året, hvor
produkterne blev opkøbt, og at der gælder en anden sats
for oplagring efter denne periode;

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 1

Artikel 2

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
O EFT nr. L 233 af 30. 9. 1995, s. 69.

¥) EFT nr. L 72 af 13. 3. 1985, s. 17.

(<) EFT nr. L 185 af 4. 8. 1995, s. 19.
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BILAG

OPLAGRINGSSTØTTE FOR UFORARBEJDEDE TØRREDE DRUER OG FIGNER FRA
PRODUKTIONSÅRET 1995/96
A. TØRREDE DRUER

(ECU pr. dag pr. 100 kg netto)
Indtil udgangen

Fra 1 , marts 1997

af februar 1997

Sultanas i klasse 4

0,0247

0,0086

B. TØRREDE FIGNER

(ECU pr. dag pr. 100 kg netto)

Tørrede figner i klasse C

0,0339

Nr. L 135/ 18
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1016/96
af 5. juni 1996

om ændring af forordning (EF) nr. 1687/95 om den foreløbige forsyningsopgø
relse for De Kanariske Øer vedrørende forarbejdede frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 60 1 /92
af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse land
brugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer ('), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2537/
95 (2), særlig artikel 3, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:

Den foreløbige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer
vedrørende forarbejdede frugter og grøntsager for

Kanariske Øer bør mængderne af visse produkter derfor
forhøjes for indeværende produktionsår,
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Produkter Forarbejdet på Basis af Frugt og Grøntsager —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1687/95 affattes som vist i
bilaget til denne forordning.

perioden 1 . juli 1995 til 30. juni 1996 blev fastlagt ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1 687/95 f); opgø
relsen kan revideres; de mængder, der er fastsat for

Artikel 2

bestemte produkter, er næsten ved at være helt opbrugte;
på grundlag af de ajourførte behov for markedet på De

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.
(2) EFT nr. L 260 af 31 . 10. 1995, s. 10.
P) EFT nr. L 161 af 12. 7. 1995, s. 11 .

IDA !
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BILAG

»BILAG

Foreløbig forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for forarbejdede frugter og grøntsager for
perioden 1 . juli 1995 til 30. juni 1996
(tons)
Varebeskrivelse

KN-kode

Mængde

Del I
2007 99

Tilberedninger, ikke homogeniserede, af andre frugter end citrus
frugter

3 750 (')

Del II
2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konser
veret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alko
hol, ikke andetsteds tariferet:

2008 20

— Ananas

2008 30

— Citrusfrugter

2008 40

— Pærer

3 200

500

1 600

2008 50

— Abrikoser

2008 70

— Ferskner

7 600

2008 80

— Jordbær

360

220

— Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos.
2008 19:
2008 92

— — Blandinger

2008 99

— — Andre varer end palmehjerter og blandinger

1 850

650

I alt

(') Heraf 833 tons til forarbejdning og/eller bearbejdning.«

15 980

Nr. L 135/20
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1017/96
af 5. juni 1 996
om berigtigelse af den tyske og spanske udgave af forordning (EØF) nr. 920/89,
for så vidt angår mærkning af gulerødder
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt
og grøntsager ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1363/95 (2), særlig artikel 2, stk. 2, og

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Frugt og Grøntsager —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:

Bilag I til forordning (EØF) nr. 920/89 berigtiges.

I bilag I til Kommissionens forordning (EØF) nr. 920/
89 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 298/96 (4), er

Berigtigelsen vedrører kun den tyske og spanske udgave.

der fastsat kvalitetsnormer for gulerødder, der er konsta

Artikel 2

teret en uoverensstemmelse i udformningen af visse

sprogudgaver; de pågældende sprogudgaver bør derfor

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø

berigtiges;

relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
2) EFT nr. L 132 af 16. 6. 1995, s. 8 .
3) EFT nr. L 97 af 11 . 4. 1989, s. 19.

M EFT nr. L 39 af 17. 2. 1996, s. 18 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1018/96
af 5 . juni 1996
om fastsættelse af importtold for ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1418/76 af 21 . juni 1976 om den fælles markedsord
ning for ris ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 3072/95 0,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 1573/95 af 30. juni 1995 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76 for så vidt
angår importtold for ris (3), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 321 /96 (4), særlig artikel 4, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 12 i forordning (EØF) nr. 1418/76 er det fastsat,
at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1

omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles
toldtarif; for de produkter, der er omhandlet i stk. 2 i
denne artikel, er importtolden dog lig med interventions
opkøbsprisen for disse produkter, på importtidspunktet,
forhøjet med en vis procent, alt efter om det drejer sig om
afskallet eller sleben ris, Indica-ris eller Japonica-ris, og

med fradrag af cif-importprisen for den pågældende
sending, for så vidt denne sats ikke overstiger satserne i
den fælles toldtarif;

i henhold til artikel 12, stk. 4, i forordning (EØF)
nr. 1418/76 beregnes cif-importpriserne på grundlag af
priserne for det pågældende produkt på verdensmarkedet;

i forordning (EF) nr. 1573/95 er der fastsat gennemførel
sesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1418/76, for så
vidt angår importtold for ris;
importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i
kraft; den forbliver ligeledes i kraft, hvis der ikke fore

ligger nogen notering for den i bilag I til forordning (EF)
nr. 1573/95 omhandlede reference i de to uger forud for
den næste periodiske fastsættelse;

for at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for
importtold bør de markedskurser, der konstateres i en

referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtol
den;

anvendelsen af forordning (EF) nr. 1 573/95 fører til fast
sættelsen af importtolden efter bilagene til nærværende
forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for ris som omhandlet i artikel 12, stk. 1 og
2, i forordning (EØF) nr. 1418/76 er fastsat i bilag I til
nærværende forordning på grundlag af de elementer, der
er fastsat i bilag II.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. juni 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
0
(3)
(<

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
329 af 30. 12. 1995, s. 18,
150 af 1 . 7. 1995, s. 53.
45 af 23. 2. 1996, s. 3.

Nr. L 135/22
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BILAG I

til Kommissionens forordning af 5. juni 1996 om fastsættelse af importtolden for ris og
brudris

(ECU/ton)

Importtold (6)
KN-kode

Tredjelande
(undtagen AVS-stater
og Bangladesh) (3) C)

AVS-stater

Bangladesh

Basmati

Basmati

Indien 0

Pakistan (*)

artikel 4 i

C ) (2) O C)

artikel 4 i

forordning (EF)

forordning (EF)

nr. 1573/ 95

1006 10 21

0

150,76

1006 10 23

0

150,76

1006 10 25

0

150,76

1006 10 27

o

150,76

1006 10 92

0

150,76

1006 10 94

0

150,76

1006 10 96

0

150,76

1006 10 98

0

150,76

1006 20 11

294,85

143,09

1006 20 13

294,85

143,09

1006 20 15

294,85

143,09

1006 20 17

338,28

164,68

1006 20 92

294,85

143,09

1006 20 94

294,85

143,09

1006 20 96

294,85

143,09

1006 20 98

338,28

164,80

1006 30 21

551,50

260,84

1006 30 23

551,50

260,84

1006 30 25

551,50

260,84

1006 30 27

0

290,59

1006 30 42

551,50

260,84

1006 30 44

551,50

260,84

1006 30 46

551,50

260,84

1006 30 48

0

290,59

1006 30 61

551,50

260,84

1006 30 63

551,50

260,84

1006 30 65

551,50

260,84

1006 30 67

C)

290,59

1006 30 92

551,50

260,84

1006 30 94

551,50

260,84

1006 30 96

551,50

260,84

1006 30 98

0

290,59

1006 40 00

f)

90,38

nr. 1573/95

Ordningen i
forordning (EØF)
nr. 3877/86 0

I
—

I
I

—

88,28

288,28

88,28

288,28

—

—

—

—

—

—

l

(') Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artikel 12 og 13 i Rådets forordning (EØF) nr. 715/90 (EFT nr. L 84 af 30. 3. 1990, s. 85), som ændret.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkræves ingen importtold ved direkte indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og
Stillehavet i det oversøiske franske departement Reunion.

(3) Importtolden for indførsel af ris i det oversøiske franske departement Réunion er fastlagt i artikel 12, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1418/76.
(4) Importtolden for ris, med undtagelse af brudris (KN-kode 1006 40 00), med oprindelse i Bangladesh anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat
ved Rådets forordning (EØF) nr. 3491 /90 (EFT nr. 337 af 4. 12. 1990, s. 1 ) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 862/91 (EFT nr. L 88 af 9. 4. 1991 , s.
7), som ændret.
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0 Importtolden for langkornet, aromatisk ns af sorten Basmati anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EØF)
nr. 3877/86 (EFT nr. L 361 af 20. 12. 1986, s. 1 ), som ændret.

(6) Indførsel af produkter med oprindelse i de oversøiske lande og territorier (OLT) er fritaget for importtold i henhold til artikel 101 , stk. 1 , i Rådets afgørelse
91 /482/EØF (EFT nr. L 263 af 19. 9. 1991 , s . 1 ), som ændret.

0 Importtolden for afskallet ris af sorten Basmati med oprindelse i Indien, der indføres uden for ordningen i forordning (EØF) nr. 3877/86, nedsættes med
250 ECU/ton (artikel 4 i forordning (EF) nr. 1573/95).

(8) Importtolden for afskallet ris af sorten Basmati med oprindelse i Pakistan, der indføres uden for ordningen i forordning (EØF) nr. 3877/86, nedsættes med

50 ECU/ton (artikel 4 i forordning (EF) nr. 1573/95).
(') Told ifølge den fælles toldtarif.

BILAG II

Beregning af importtolden for ris

Japonica-arter

Indica-arter

Uafskallet

1 . Importtold (ECU/ton) (')

0

Brudris

Afskallet

Sleben

Afskallet

Sleben

338,28

611,00

294,85

551,50

399,25

392,93

455,00

480,00

0

2. Beregningselementer

a) Pris cif ARAG (US $/ton)

—

b) Pris fob (US $/ton)

—

—

—

425,00

450,00

c) Skibsfragt (US $/ton)

—

—

—

30,00

30,00

USDA

USDA

Operators

Operators

d) Kilde

—

—

—

—

—

(') Ved indførsel i løbet af måneden efter den måned, hvor fastsættelsen sker, justeres importtolden i henhold til artikel 4, stk. 1 , fjerde afsnit i forordning (EF)
nr. 1573/95.

(2) Told ifølge den fælles toldtarif.

Nr. L 135/24
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1019/96
af 5 . juni 1996
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse
frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved

import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er
anført i nævnte forordnings bilag
ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste

under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 3223/94 af 21 . december 1994 om gennemførelsesbe
stemmelser til importordningen for frugt og grøntsager ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2933/95 (2), særlig

importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

artikel 4, stk. 1 ,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 3813/92 af 28 . december 1992 om den regningsenhed
og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles
landbrugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 50/95 (4), særlig artikel 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i
forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i
tabellen i bilaget.
Artikel 2

gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne

Denne forordning træder i kraft den 6. juni 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 337 af 24. 12. 1994, s. 66.
0 EFT nr. L 307 af 20. 12. 1995, s. 21 .

h) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
b) EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af S. juni 1996 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
KN-kode

0702 00 35

l
ex 0707 00 25

0709 10 20

0709 90 77

Tredjelands
kode (')

0805 30 30

I
I

\

KN-kode

importværdi

Tredjelands
kode (')

Fast

importværdi

84,7

528

060

80,2

600

84,0

064

59,6

624

48,9

066

41,7

999

78,4

039
052

89,8
64,0

064

78,6

284

72,1

052

71,4

0808 10 61 , 0808 10 63,

068

62,3

204

46,7

208

44,0

212

97,5

624

95,8

388

73,0

999

68,1

400

052

82,7

404

053

156,2

416

060

61,0

508

066

53,8

512

85,6
63,6
72,7
75,4
65,5

068

69,1

524

204

144,3

528

624

87,1

624

999

93,5

728

220

317,0

800

999

317,0

052

204

l

(ECU/100 kg)

Fast

0808 10 69

46,8
0809 10 20

77,5

804

65,9
67,8
86,5
107,3
78,0
98,8

999

77,8

052

999

64,6
51,3
105,3
73,7

052

145,0

061

412

54,2

624

151,9

999

82,6

052

131,9

061

182,0

204

88,8

064

254,1

220

74,0

068

388

66,6

400

262,6
159,9

400

74,3

600

512

54,8

624

520

66,5

524

100,8

064

0809 20 49

676

|

999

94,9
363,9
166,2
203,6

(') Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 68/96 (EFT nr. L 14 af 19. 1 . 1996, s. 16). Koden »999« repræsenterer
»anden oprindelse*.

Nr. L 135/26
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1020/96
af 5 . juni 1996
om fastsættelse af importtold for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

1995/96 til forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår importtold for korn;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i
kraft; den forbliver ligeledes i kraft, hvis der ikke fore
ligger nogen notering for den i bilag II til forordning (EF)
nr. 1502/95 omhandlede referencebørs i de to uger forud
for den næste periodiske fastsættelse;

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 af 30 . juni 1992 om den fælles markedsord
ning for korn ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 923/96 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 1502/95 af 29 . juni 1995 om gennemførelsesbestem
melser for produktionsåret 1995/96 til Rådets forordning
(EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for
korn (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 346/96 (4),
særlig artikel 2, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1766/92 er det fastsat,
at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1
omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den fælles
toldtarif for de produkter, der er omhandlet i artikel 10,
stk. 1 ; i nævnte forordning er importtolden dog lig med

interventionsprisen for disse produkter, forhøjet med
55 % og med fradrag af cif-importprisen for den pågæl
dende sending;

i henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EØF)

nr. 1766/92 beregnes cif-importpriserne på grundlag af
de repræsentative priser for det pågældende produkt på
verdensmarkedet;

i Kommissionens forordning (EF) nr. 1502/95 er der
fastsat gennemførelsesbestemmelser for produktionsåret

for at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for
importtold bør de repræsentative markedskurser, der
konstateres i en referenceperiode, anvendes ved bereg
ningen af importtolden, for så vidt angår de flydende
valutaer,

anvendelsen af forordning (EF) nr. 1502/95 fører til fast
sættelsen af importtolden efter bilaget til nærværende
forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2,
i forordning (EØF) nr. 1766/92 er fastsat i bilag I til
nærværende forordning på grundlag af de elementer, der
er fastsat i bilag II.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. juni 1996.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.
Pd Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
P)
(«)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
126 af 24. 5. 1996, s. 37.
147 af 30. 6. 1995, s. 13.
49 af 28 . 2. 1996, s. 5.
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BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1766/92

Told ved indførsel pr. landevej,
Varebeskrivelse

KN-kode

flod eller hav fra havne

ved Middelhavet, Sortehavet

eller Østersøen (ECU/ton)

Told ved indførsel

pr. hav fra andre havne (2)
(ECU/ton)

1001 10 00

Hård hvede (')

0,00

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd:

0,00

0,00

1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til
udsæd (3)

0,00

0,00

af middelgod kvalitet

0,25

0,00

af ringe kvalitet

18,16

8,16

1002 00 00

Rug

50,55

40,55

1003 00 10

Byg, til udsæd

50,55

40,55

1003 00 90

Byg, til andet end udsæd (3)

50,55

40,55

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

34,30

24,30

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (3)

34,30

24,30

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til
50,55

40,55

udsæd

(') For hård hvede, der ikke opfylder minimumskvahteten som omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 1502/95, gælder den told, der er fastsat for blød
hvede af ringe kvalitet.
(J) For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1502/95), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden
på
— 3 ECU/ton, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller på
— 2 ECU/ton, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Sverige, Finland eller på den Iberiske Halvøs Adanterhavskyst.
(3) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 14 eller 8 ECU/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1502/95 opfyldes.
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BILAG II

Elementer til beregning af tolden (perioden 22. 5. 1996 til 4. 6. 1996):
1 . Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:
Børsnoteringer

Produkt (% proteiner, 12% vandindhold)
Notering (ECU/ton)

Præmie for Golfen (ECU/ton)

Præmie for The Great Lakes (ECU/ton)

Minneapolis

Chicago

Chicago

Mid-America

Mid-America

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

177,61

158,53

150,30

200,07 (')

137,61 (')

19,50

20,67

12,75

Kansas-City

HRS2. 14% HRW2. 11%
175,47

—

25,55

—

—

—

(') Fob Duluth.

2. Fragt/omkostninger: Mexikanske Golf-Rotterdam: 11,50 ECU/ton; Great Lakes-Rotterdam: 20,69 ECU/ton.

3. Subsidier (artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1502/95: 0,00 ECU/ton).

—

—

—

—
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. maj 1996
om godkendelse af den af Østrig forelagte plan for undersøgelse for restkoncen
trationer

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(Tekst af betydning for EØS)

(96/347/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 86/469/EØF af 16.
september 1986 om undersøgelse af dyr og fersk kød for
restkoncentrationer ('), senest ændret ved akten vedrø
rende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig
artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Østrig tilstillede ved dokument af 18. december 1995
Kommissionen en plan med oplysning om de nationale
foranstaltninger, der er vedtaget med hensyn til undersø
gelse for restkoncentrationer af de stoffer, der omhandles i
bilag I til direktiv 86/469/EØF;

en gennemgang af denne plan har vist, at den er i over
ensstemmelse med direktiv 86/469/EØF, særlig artikel 4,
stk. 1 ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

(') EFT nr. L 275 af 26. 9. 1986, s. 36.

Artikel 1

Den af Østrig forelagte plan for undersøgelse for restkon
centrationer af de stoffer, der omhandles i bilag I til
direktiv 86/469/EØF, godkendes.
Artikel 2

Østrig vedtager de nødvendige love og administrative
bestemmelser for at gennemføre den i artikel 1 omhand
lede plan.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Republikken Østrig.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. maj 1996
om godkendelse af den af Sverige forelagte plan for undersøgelse for restkoncen
trationer

(Kun den svenske udgave er autentisk)
(Tekst af betydning for EØS)

(96/348/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

under henvisning til Rådets direktiv 86/469/EØF af 16.
september 1986 om undersøgelse af dyr og fersk kød for
restkoncentrationer ('), senest ændret ved akten vedrø

rende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig
artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Sverige tilstillede ved dokument af 6. december 1995
Kommissionen en plan med oplysning om de nationale
foranstaltninger, der er vedtaget med hensyn til undersø

gelse for restkoncentrationer af de stoffer, der omhandles i
bilag I til direktiv 86/469/EØF;

Den af Sverige forelagte plan for undersøgelse for restkon
centrationer af de stoffer, der omhandles i bilag I til
direktiv 86/469/EØF, godkendes.
Artikel 2

Sverige vedtager de nødvendige love og administrative
bestemmelser for at gennemføre den i artikel 1 omhand
lede plan.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Sverige.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 1996.
På Kommissionens vegne

en gennemgang af denne plan har vist, at den er i over
ensstemmelse med direktiv 86/469/EØF, særlig artikel 4,
stk. 1 :

(') EFT nr. L 275 af 26. 9. 1986, s. 36.

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

6 . 6. 96

DA I

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 135/31

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. maj 1996

om godkendelse af den af Finland forelagte plan for undersøgelse for restkon
centrationer

(Kun den finske udgave er autentisk)

(Tekst af betydning for EØS)

(96/349/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

under henvisning til Rådets direktiv 86/469/EØF af 16.
september 1986 om undersøgelse af dyr og fersk kød for
restkoncentrationer ('), senest ændret ved akten vedrø

rende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig
artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
Finland tilstillede ved dokument af 17. april 1996
Kommissionen en plan med oplysning om de nationale
foranstaltninger, der er vedtaget med hensyn til undersø
gelse for restkoncentrationer af de stoffer, der omhandles i
bilag I til direktiv 86/469/EØF;

en gennemgang af denne plan har vist, at den er i over
ensstemmelse med direktiv 86/469/EØF, særlig artikel 4,
stk. 1 :

(■) EFT nr. L 275 af 26. 9. 1986, s. 36.

Den af Finland forelagte plan for undersøgelse for rest
koncentrationer af de stoffer, der omhandles i bilag I til
direktiv 86/469/EØF, godkendes.
Artikel 2

Finland vedtager de nødvendige love og administrative
bestemmelser for at gennemføre den i artikel 1 omhand
lede plan.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Republikken Finland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. maj 1996
om tilpasning af bilag IIA og IIB til Rådets direktiv 75/442/EØF om affald
(Tekst af betydning for EØS)

(96/350/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 75/442/EØF af 15.
juli 1975 om affald ('), ændret ved direktiv 91 /692/ EØF (2),
særlig artikel 17,

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag IIA og IIB til direktiv 75/442/EØF erstattes med

bilag IIA og IIB til nærværende beslutning.
Artikel 2

og ud fra følgende betragtninger:
Førnævnte bestemmelse bemyndiger Kommissionen til at
ændre bilag IIA og IIB til direktiv 75/442/EØF;
Kommissionen bistås hertil af det udvalg bestående af

repræsentanter for medlemsstaterne og med Kommissio
nens repræsentant som formand, som er nedsat ved
artikel 18 i direktiv 75/442/EØF;

de foreslåede foranstaltninger er i overensstemmelse med
udtalelse fra nævnte udvalg —

(') EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 47.

I1) EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1991 , s. 48.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 1996.

På Kommissionens vegne
Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen
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BILAG IIA

BORTSKAFFELSESOPERATIONER

NB: I dette bilag angives de bortskaffelsesoperationer, som benyttes i praksis. I overensstemmelse med
artikel 4 skal affaldet bortskaffes, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes
fremgangsmåder eller metoder, som kan skade miljøet
D1

Deponering på eller i jorden (f.eks. lossepladser)

D2

Behandling i jordmiljø (f.eks. bionedbrydning af flydende affald eller slam i jordbunden)

D3

Indsprøjtning i dybtliggende formationer (f.eks. indsprøjtning af flydende eller partikelformet affald i
boringer, salthorste eller naturlige geologiske spalter)

D4

Deponering i overfladevand (f.eks. udledning af flydende affald eller slam i boringer, småsøer eller
laguner osv.)

D5

Deponering på specielt indrettet losseplads (f.eks. placering i vandtætte, tildækkede rum, der er adskilt
indbyrdes og isoleret fra det omgivende miljø)

D6

Udledning i vandmiljøet, undtagen dumpning

D7

Dumpning, herunder nedgravning i havbunden

D8

Biologisk behandling, ikke andetsteds specificeret i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller
blandinger, som bortskaffes efter en af de i D 1-D 12 omhandlede metoder

D9

Fysisk-kemisk behandling, ikke andetsteds specificeret i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller
blandinger, som bortskaffes efter en af de i D 1-D 12 omhandlede metoder (f.eks. fordampning,
tørring, kalcinering osv.)

D 10

Forbrænding på landjorden

D 11

Forbrænding på havet

D 1 2 Permanent oplagring (f.eks. placering af beholdere i en mine osv.)
D 13 Blanding forud for en af de i D 1-D 12 omhandlede operationer
D 14 Rekonditionering forud for en af de i D 1-D 13 omhandlede operationer

D 15 Oplagring forud for en af de i D 1-D 14 omhandlede operationer (bortset fra midlertidig oplagring
forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret)
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BILAG IIB

NYTTIGGØRELSESOPERATIONER

NB: I dette bilag angives de nyttiggørelsesoperationer, som benyttes i praksis. I overensstemmelse med
artikel 4 skal affaldet nyttiggøres, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes
fremgangsmåder eller metoder, som kan skade miljøet.
R1

Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling

R2

Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler

R3

Recirkulering eller genvinding af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler
(herunder kompostering eller andre former for biologisk omdannelse)

R4

Recirkulering eller genvinding af metaller eller metalforbindelser

R5

Recirkulering eller genvinding af andre uorganiske stoffer

R6

Regenerering af syrer eller baser

R7

Genvinding af produkter, der tjener til opfangning af forurenende stoffer

R8

Genvinding af produkter fra katalysatorer

R9

Regenerering eller andre genanvendelser af olie

R 10 Spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller økologi
Ril

Anvendelse af affald hidrørende fra en af operationerne Ri til R 10

R 12

Udveksling af affald med henblik på at lade det gennemgå en af operationerne Ri til Ril

R 13

Oplagring af affald forud for en af operationerne Ri til R 12 (bortset fra midlertidig oplagring forud
for indsamling på det anlæg, hvor det er produceret)
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 3036/94 af 8. december 1994 om indførelse af en
procedure for økonomisk passiv forædling for visse tekstilvarer og beklædningsgenstande,
der genindføres til Fællesskabet efter bearbejdning i visse tredjelande
(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 322 af 15. december 1994)
Side 2, artikel 1 , stk. 4, litra c), første led:

i stedetfon
låses:

»... som defineret i forordning (EØF) nr. 1224/80 (')«
»... som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om
indførelse af en EF-toldkodeks (') og i gennemførelsesforordningerne hertil«.

Side 2, fodnote 1 :
Fodnote 1 affattes således:

»(') EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1 .«
Side 4, artikel 3, stk. 4, andet afsnit:

i stedetfor:

». . . land efter stk. 6, . . .«

låses:

». . . land efter stk. 5, . . .«.

Side 4, artikel 3, stk. 4, tredje afsnit, sidste linje:

i stedetfor.

»... i henhold til stk. 6.«

låses:

»... i henhold til stk. 5«.

Side 6, artikel 11 , stk. 2:
Stk. 2 affattes således:

»2. Denne forordning finder anvendelse med forbehold af artikel 154 til 159 (passiv forædling) i
forordning (EØF) nr. 2913/92.«
Side 6, artikel 12, litra a), tredje punktum:

Tredje punktum affattes således:
» Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgø
relser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de
stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte
artikel.«

Side 7, bilag I, overskriften:

/' stedetfor.

». . . litra d)«

låses:

». . . litra e)«.

Berigtigelse til Vedtægten for Det Rådgivende Udvalg for Faglig Uddannelse (63/688/EØF

af 18. december 1963) (EFT nr. L 190 af 30. 12. 1963, s. 3090/63), som senest er ændret ved

afgørelse 95/1/EF, Euratom, EKSF (EFT nr. L 1 af 1. 1 . 1995, s. 215)
I artikel 1 , stk. 1 , ændres ordene »består af 96 medlemmer« til »består af 90 medlemmer«.
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